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RESUMO 

O advento do período pós-independência teve impacto a nível social e 

económico, no momento em que a Guiné-Bissau se afirmara como Estado-Nação. 

Esses reflexos negativos advêm da falta de investimento nas áreas sociais e, 

sobretudo, em infraestruturas básicas, nas atividades económicas criadoras de 

emprego, renda e melhoria de condição social, o que poderia provocar que os 

decisores políticos tomassem decisão que pudesse catapultar o desenvolvimento 

socioeconómico guineense. Assim sendo, o objetivo geral do presente estudo é 

analisar “o impacto de covid-19 às PMEʹs na Guiné-Bissau”, especificamente, 

observar e auscultar o comportamento dos principais agentes económicos 

(famílias, empresas e Estado) e os impactos no desenvolvimento socioeconómico 

do país, como um todo.  

Para que os objetivos do estudo fossem alcançados, utilizaram-se dois métodos 

para o efeito: no primeiro realizou-se a auscultação dos operadores económicos, 

designadamente a diretora nacional do Banco Central dos Estados da Africa de 

Oeste – senhora Helena Nosolini Embalo – no segundo analisou-se a bibliografia-

documental, nomeadamente a reprodução da opinião do economista guineense 

Carlos Lopes com vista a analisar a situação socioeconómica da Guiné-Bissau nas 

últimas décadas. Os resultados demonstraram que as PMEʹs constituem mais de 

95% das empresas nacionais, não obstante, a economia guineense ser 

extremamente informal; o principal produto de exportação é a castanha de caju, 

na medida em que cerca de 90% da exportação é proveniente deste setor. 

Constatou-se que a economia guineense de per si é vulnerável a choques 

externos, razão pela qual os efeitos da pandemia covid-19 poderão ser ainda mais 

“gravosos”, tendo em conta à falta de diversificação da nossa economia; a crónica 

monodependência da castanha de caju, etc. Finalmente, o estudo poderá servir 

de instrumento útil aos decisores públicos na promoção do empreendedorismo 

na Guiné-Bissau, considerando o papel fundamental das PMEʹs na criação de 
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emprego e riqueza; num país com 67% da população considerada pobre, segundo 

dados do Banco Mundial, 2018. 

Palavras-chave: Guiné-Bissau, PMEʹs, OMS, Covid-19, UEMOA, BCEAO. 

 

IMPACTO DA COVID-19 NAS PMES NA GUINÉ-BISSAU 

A escolha do tema “Impacto da Covid-19 nas PMEʹs na Guiné-Bissau”, 

mais especificamente, compreender o comportamento dos agentes económicos 

(famílias, empresas e Estado) num país no qual o Estado é o maior empregador, 

pode ser justificada em termos de importância e viabilidade. 

Nesta ordem de ideia, a escolha do presente tema justifica-se por despertar a 

reflexão dos decisores públicos de que é necessário promover e incentivar o 

empreendedorismo e inovações, para enfrentar os desafios do mercado, cada vez 

mais, globalizado. 

Esta modalidade de pesquisa é amplamente usada nas ciências sociais (Gil, 2007, 

p. 54). Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma 

entidade bem definida como um programa, uma instituição, um sistema 

educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa “conhecer em profundidade 

o como e o porquê de uma determinada situação que se supõe ser única em 

muitos aspetos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e 

característico”.  

O pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo 

tal como ele o percebe. O estudo de caso pode decorrer de acordo com uma 

perspetiva interpretativa, que procura “compreender como é o mundo do ponto 

de vista dos participantes, ou uma perspetiva pragmática, que visa simplesmente 

apresentar uma perspetiva global, tanto quanto possível completa e coerente, do 

objeto de estudo do ponto de vista do investigador”. 

 



 
 

 
 

 ESTUDO SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19 NOS PAÍSES LUSÓFONOS DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

“Impacto da covid-19 nas pm´s o  caso da Guiné-Bissau” 

 

 

 

 

 OBJETIVOS (GERAL E ESPECIFICO) 

(1) Conhecer o comportamento dos agentes económicos – PMEʹs – na Guiné-

Bissau face à pandemia de covid-19; e especificamente. 

(2) Auscultar os principais agentes económicos guineenses. 

(3) Compreender a importância das PMEʹs para o desenvolvimento 

económico da Guiné-Bissau. 

 

METODOLOGIA: QUANTO AOS OBJETIVOS 

Para Gil (2007), com base nos objetivos, é possível classificar as pesquisas em três 

grupos: 

a) PESQUISA EXPLORATÓRIA 

Este tipo de pesquisa tem como objetivo “proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. A 

grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2007). 

Essas pesquisas podem ser classificadas como: pesquisa bibliográfica e estudo de 

caso (GIL, 2007). 

No presente estudo promovido pelo IEADI – Instituto de Estudos Africanos para 

o Desenvolvimento e Inovação, utilizou-se como método para a recolha de dados 

os seguintes instrumentos: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) 

análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2007). Essas pesquisas 

podem ser classificadas como: pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Foram 

entrevistados os agentes económicos guineenses, designadamente a senhora 

Helena Nosolini Embaló – diretora nacional do Banco Central dos Estados da 

Africa de Oeste; senhor Mamadu Mudjitaba Baldé – funcionário do ministério da 

economia e finanças e presidente da associação dos bolseiros dos Estados Unidos 

na Guiné-Bissau. Por outro lado, também, fez-se a reprodução da entrevista 
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concedida a agência alemã “DW” e ao jornal português “O público”, pelo 

economista guineense Carlos Lopes – ex-secretário geral da UNECA – Comissão 

Económica das Nações Unidas para África. 

 

b) PESQUISA DESCRITIVA 

A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o 

que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e 

fenómenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). São exemplos de 

pesquisa descritiva: estudos de caso, análise documental, pesquisa ex-post-facto. 

Para Triviños (1987, p. 112), os estudos descritivos podem ser criticados porque 

pode existir uma descrição exata dos fenómenos e dos fatos. Estes fogem da 

possibilidade de verificação através da observação. Ainda para o autor, às vezes 

não existe por parte do investigador um exame crítico das informações, e os 

resultados podem ser equivocados; e as técnicas de coleta de dados, como 

questionários, escalas e entrevistas, podem ser subjetivas, apenas quantificáveis, 

gerando imprecisão. 

c) PESQUISA EXPLICATIVA 

Este tipo de pesquisa preocupa-se em identificar os fatores que determinam ou 

que contribuem para a ocorrência dos fenómenos (GIL, 2007). Ou seja, este tipo 

de pesquisa explica o porquê das coisas através dos resultados oferecidos. 

Segundo Gil (2007, p. 43), uma pesquisa explicativa pode ser a continuação de 

outra descritiva, posto que a identificação de fatores que determinam um 

fenómeno exige que este esteja suficientemente descrito e detalhado. Pesquisas 

desse tipo podem ser classificadas como experimentais e ex-post facto (Gil, 2007). 

No presente estudo promovido pelo IEADI – Instituto de Estudos Africanos para 

o Desenvolvimento e Inovação – utilizou-se como método de recolha de dados, 

os instrumentos seguintes: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) 

análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2007). Essas pesquisas 
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podem ser classificadas como: pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Foram 

entrevistados os agentes económicos guineenses, designadamente a senhora 

Helena Nosolini Embaló – diretora nacional do Banco Central dos Estados da 

Africa de Oeste; senhor Mamadu Mudjitaba Baldé – funcionário do ministério da 

economia e finanças e presidente da associação dos bolseiros dos Estados Unidos 

na Guiné-Bissau. Por outro lado, também, fez-se a reprodução da entrevista 

concedida a agência alemã “DW” e ao jornal português “O público”, pelo 

economista guineense Carlos Lopes – ex-secretário geral da UNECA – Comissão 

Económica das Nações Unidas para África... 
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CONTEXTO ECONÓMICO NA GUINÉ-BISSAU 

A Guiné-Bissau é um dos países da Comunidade de Países da Língua 

Portuguesa que está a ser fustigado pela pandemia do novo covid-19. 

Apresentando números expressivos de casos de pessoas infetadas: 1.038 casos; 

26 recuperadas; 6 óbitos no dia 19.5.2020. 

Segundo os dados do Index Mundi (2018), a Guiné-Bissau tem um Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,420, um dos mais baixos do mundo. 

Apresenta igualmente um nível de pobreza que cobre 67% da população, 

conjugado a uma esperança média de vida ao nascer de 55,47 anos. O país tem 

64% de taxa de alfabetização e sua taxa de mortalidade infantil é de 92/1000 

nascidos. Estes indicadores são diferentes dos demais países da UEMOA2, como 

se vê neste estudo. O Produto Interno Bruto gira em torno de 615,4 bilhões de 

FCFA, equivalentes aos US$ 1.098.880.270, sendo que o setor primário responde 

por 270.941 bilhões de FCFA, o secundário por 81.716 bilhões de FCFA e o 

terciário por 237.803 bilhões de FCFA do total da riqueza guineense. Ou seja, de 

100% da produção da economia, os setores primário, secundário e terciário, 

tiveram 44,02%, 13,27% e 38,63%, respetivamente (INE, 2015)3.  

A figura abaixo apresenta a evolução do PIB da Guiné-Bissau desde os anos de 

1970, com o crescimento exponencial da série ao longo desses anos. No entanto, 

o nível de pobreza no país continuou muito elevado, como também o PIB per 

capita continuou baixo, de US$ 545,90, segundo dados do Banco Mundial (2018). 

Estes dados seriam indicativos de que esse rápido crescimento do PIB durante 

mais de quatro décadas, não se traduziu em investimentos voltados para o 

aumento da renda e consequentemente a riqueza da população, como um todo. 

 
2União Económica e Monetária Oeste Africana. 
3Instituto Nacional de Estatísticas e Censo (Decreto-Lei nº2/91, de 25 de março, é o instrumento 

legal que regula o funcionamento atual do INEC). 
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De fato, a atividade económica predominante neste país ao longo desses anos foi 

vinculada ao setor primário, sobretudo à agricultura. 

Tabela 1 - Guiné-Bissau: castanha de caju em relação a outros principais produtos em % do valor 

de exportação. 

 
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

Castanha de 

Cajú 

82.0 88.0 90.0 82.0 89.0 61.0 63.0 76.0 78.0 83.0 

Outros 

Produtos 

Agrícolas 

2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Produtos 

Extração 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Outros Bens 4.0 4.0 2.0 9.0 5.0 15.0 16.0 7.0 2.0 3.0 

Serviços 12.0 7.0 7.0 8.0 5.0 24.0 21.0 17.0 20.0 15.0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Dados de Pesquisa, INE (2017). 

Outro fator que pode sustentar este comportamento do PIB parece estar 

relacionado com a produção, compra e venda de castanha de caju. Este produto 

contribui enormemente para a economia da Guiné-Bissau, sobretudo com relação 

ao setor externo: seu elevado volume de exportação in natura, apesar de maléfica 

à economia guineense, tem contribuído significativamente para o crescimento do 

PIB do país, como será destacado mais à frente neste trabalho. Segue abaixo a 

Figura 1, que apresenta a evolução do PIB real de 1970 a 2015, a preço constante 

de 2010. 
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Figura 1 - Guiné-Bissau: evolução do PIB a preços de 2010 em milhões US$ (1970-2015). 

Fonte: FMI, 2017 

 

Num cenário menos otimista, espera-se, no período pós covid-19, uma 

“paralisia” total da economia guineense, o que poderá levar o nosso país a 

aprofundar divergência face às economias regionais. Ao mesmo tempo, 

poderemos ver aumento extraordinário da dívida pública4, a inflação voltará ao 

normal porque nesta altura consta-se uma subida galopante dos preços no 

mercado. Depois da pandemia, o índice de preços do consumidor (IPC) poderá 

ser controlado e a inflação tenderá a estabilizar-se. Continuaremos com sistema 

bancário com muita robustez financeira devido às exigências do banco central de 

cumprimento dos rácios de fundos próprios. Poderemos ter uma taxa de 

desemprego ainda mais elevada, pouca circulação da massa monetária na 

economia e problemas de tesouraria nas empresas. O que poderá fazer com que 

algumas PMEʹs entrassem numa situação de insolvência se não forem tomadas 

medidas apropriadas.  

 
4A nossa divida publica situa-se acima de 40% do Produto Interno Bruto. 
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GUINÉ-BISSAU, O QUE PODERÁ ACONTECER À ECONOMIA? 

A Guiné-Bissau, porém, tem três vantagens neste quadro5. A primeira 

vantagem é que a sua economia estava já no “barranco”, por isso é muito difícil 

fazer pior, do ponto de vista do desempenho macroeconómico, sobretudo tendo 

em conta que o desempenho macroeconómico diz respeito à parte visível da 

economia, que é muito pequena6 na Guiné-Bissau, país de “ilícitos” onde a 

economia informal7 prolifera (destacando-se o papel das mulheres nas atividades 

informais, por isso há uma necessidade da estruturação da atividade informal da 

mulher, mormente, para que ela possa ter acesso ao financiamento junto às 

instituições financeiras, i.e sistema financeiro descentralizado, visando à 

dinamização das suas atividades geradoras de rendimento). A segunda 

vantagem é que o banco central – BCEAO – não é guineense e o banco central da 

zona está protegido pelo acordo do CFA8 (a Guiné-Bissau usa uma moeda única, 

o franco CFA, que é gerido por um banco central comum a oito países da África 

Ocidental que detém a paridade fixa face ao Euro). A Guiné-Bissau, em vez de ir 

 
5Entrevista do economista guineense Carlos Lopes concedida ao jornal “O Público” a (4 de Maio 

de 2020). 
6Os dados do Instituto Nacional de Estatísticas da Guiné-Bissau indicam que mais de 3.000 

empresas nacionais são PMEʹs - pequenas empresas, perfazendo cerca de 95% das empresas 

guineenses. 
7A informalidade da economia guineense segundo os dados oficiais aproximadamente mais de 

50% da nossa economia é informal (UNCTA, 2015). É um reflexo da conjuntura e da estrutura 

económica da maioria dos países do continente africano. Pouco industrializado, na medida em 

que esses números oficiais demonstram que, contrariamente, aos outros continentes: Europa, 

Ásia e/ou as Américas, o peso da industrialização sobre o PIB da esmagadora maioria dos países 

africanos não atinge 5%. 
8A União Económica e Monetária Oeste Africana (UEMOA) tem como antecedente imediato a 

África Ocidental Francesa (AOF), criada em 1895 pela França com o propósito de manter o 

controlo efetivo em territórios da África Ocidental, mediante o estabelecimento de uma política 

comum nos domínios monetário, comercial e legislativo, e como antecedente imediato a União 

Monetária da África Ocidental (UMOA), criada em 14 de Novembro de 1973 entre Burkina Faso, 

Costa de Marfim, Níger, Senegal e Togo, todos membros da antiga África Ocidental Francesa, 

com a finalidade, entre outras, de manter a mesma moeda que vigorava na zona e a relação entre 

os Estados vizinhos que pertenciam a mesma zona colonial. A UMOA nasceu como um espaço 

monetário entre os seis Estados, sem a presença de uma política económica comum. Esta ausência 

teve repercussão negativa para a organização, somadas às crises económicas e financeiras dos 

anos 80.  

https://www.publico.pt/2020/04/29/mundo/noticia/primeiroministro-guine-bissau-membros-governo-covid19-1914345
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ao estrangeiro, vai ao seu banco central, onde pode contrair-se dívida pública 

com custos muito baixos, melhores até do que os empréstimos do BM e do FMI, 

só que com limites em termos de acesso a capital. E a terceira vantagem é que, 

por causa das suas fragilidades, vai ter acesso a todos os benefícios – o perdão 

dos juros está adquirido para o multilateral, provavelmente também será 

perdoado para o bilateral e poderá, inclusive, ter um perdão completo da dívida. 

Mas, quando se diz que a Guiné-Bissau cresce a 4%, essa é a parte formal da 

economia, porque a maior parte da economia não é “contabilizada”9, e eu estou 

mais preocupado com a consequência social desta crise na Guiné-Bissau do que 

com a consequência macroeconómica, porque a economia real, aquela que toca 

as pessoas, que não passa pelo Estado, que é informal, está sendo devastada. 

Porque se formos a ver as principais fontes de receita da África, vemos que todas 

elas têm tendência para uma recuperação lenta, para além de 2020. A primeira 

são as matérias-primas10, em que temos uma queda dos preços histórica das 

matérias-primas de referência, como nunca aconteceu em todo o período de 

estatísticas. Imaginar que o mercado das commodities, que é um mercado um 

pouco a prazo, vai sair da crise em 2020 é absolutamente absurdo. 

Independentemente da flutuação dos preços, em termos de receitas de 

exportação de matérias-primas, teremos um período mais longo. Ou seja, aquilo 

que é válido para a economia mundial tem que se acrescentar mais uns meses 

para países altamente dependentes de commodities, o que é o caso de 35 países 

africanos que dependem para 80% das suas prestações de matérias-primas. 

 

 

 

 

 
9Entrevista concedida ao Jornal Publico pelo economista guineense Carlos Lopes (4 de Maio de 

2020). 
10Mais de 90% das exportações da Guiné-Bissau são prevenientes da castanha de cajú. 
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ÁFRICA DEVERIA TER “DIREITO ESPECIAL” PARA IMPRIMIR 

DINHEIRO COMO OUTROS CONTINENTES 

O economista Carlos Lopes considera que países como Nigéria ou África 

do Sul deveriam ter o “direito de tiragem” do FMI, equivalente à impressão de 

dinheiro, sem risco de inflação. África precisa de 200 mil milhões de dólares. 

  O continente africano enfrenta a maior crise económica dos últimos 30 

anos devido à “tempestade perfeita”, agravada pela pandemia de Covid-19. 

Neste momento, segundo as contas do economista guineense Carlos Lopes, 

África precisa de 200 mil milhões de dólares para estimular a sua economia e terá 

uma recuperação débil em 2021.  

No dia (10.05.2020), o presidente em exercício da União Africana (UA), o 

chefe de Estado da África do Sul,  Cyril Ramaphosa, defendeu que a suspensão 

dos pagamentos da dívida deve vigorar durante dois anos e não apenas até 

dezembro. Na reunião, que contou com a presença dos presidentes de Angola e 

de Moçambique, além de outros membros da região, o chefe de Estado da África 

do Sul passou em revista as medidas financeiras que foram tomadas nas últimas 

semanas e defendeu novamente a permissão de os Estados acederem aos Direitos 

Especiais de Saque (DES) do FMI, ou seja, às reservas financeiras do próprio 

Fundo. 

Em entrevista exclusiva à “DW” África, o Alto Representante de África 

junto da União Europeia e professor da Nelson Mandela School of Public 

Governance da Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, revela que as 

poupanças africanas são investidas em veículos financeiros que não ajudam a 

desenvolver a África, mas sim estão a render e a ajudar economias de outros 

continentes. O antigo secretário executivo da Comissão Económica da ONU para 

África, Carlos Lopes, fala ainda do alívio da dívida e da atenção que Alemanha 

está a dar a África.  

https://www.dw.com/pt-002/covid-19-%C3%A1frica-do-sul-ultrapassa-10-mil-casos/a-53388067
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DW ÁFRICA: JÁ ESTAMOS EM CONDIÇÕES DE PRECISAR O IMPACTO 

DA COVID-19 NAS ECONOMIAS AFRICANAS?  

Carlos Lopes (CL): Acho que a maior parte dos países africanos vai ter um 

decréscimo muito acentuado do seu Produto Interno Bruto (PIB), sendo que o 

conjunto da economia africana deverá conhecer um crescimento negativo. 

Segundo as projeções do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional 

(FMI), o desempenho será à volta de -2,6%. Eu acho que vai ser um pouco mais 

negativo, porque essas previsões são feitas na base de uma retoma da economia 

ainda este ano. E eu penso que os efeitos económicos em África vão ser um pouco 

mais difíceis de inverter este ano, porque nós temos uma evolução da crise 

sanitária mais lenta. Por outro lado, as principais fontes de remessas ou de 

transferências estrangeiras vão ter incidências para lá do último trimestre deste 

ano. As atividades económicas vão também sofrer muito com a paragem do 

sector informal que vai precisar de muito gás e oxigénio para poder fazer parte 

de uma retoma total.  

 

DW ÁFRICA: ISSO TEM A VER COM A PANDEMIA OU HAVIA JÁ 

ALGUNS PROBLEMAS QUE A ÁFRICA VINHA ENFRENTANDO ANTES 

DA COVID-19?   

 

CL: Nós temos um conjunto de fatores que contribuem para que este ano 

seja o pior dos últimos 30. Em parte, têm a ver com a evolução climática, temos 

uma seca prolongada que afeta uma série de países na África Austral, cheias na 

África Oriental, a invasão de gafanhotos no corno de África e os problemas no 

Sahel, que são uma mistura de conflitos com stress meio ambiental. Esse conjunto 

de fatores climáticos antecede a Covid-19, mas prejudicam de sobremaneira a 

segurança alimentar. Acrescenta-se agora a crise sanitária. Como sabemos as 

repostas sanitárias em África carecem de qualidades, mas mesmo assim ocupam 

muito espaço nos orçamentos dos países que têm de reforçar as despesas nessa área, 

https://www.dw.com/pt-002/covid-19-economias-africanas-sofrer%C3%A3o-consequ%C3%AAncias-dram%C3%A1ticas-diz-economista-carlos-lopes/a-52886261
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-economias-africanas-sofrer%C3%A3o-consequ%C3%AAncias-dram%C3%A1ticas-diz-economista-carlos-lopes/a-52886261
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apesar das suas fraquezas em termos fiscais. Quanto ao impacto económico, 

verificamos uma mistura entre fatores externos que a África não controla, mas que 

afetam o continente mais do que os outros, e fatores internos, que em princípio, 

poderíamos controlar, mas neste momento estão muito condicionados pelos 

confinamentos. Como uma boa parte do crescimento africano é o consumo interno, 

cerca de 2/3, quando há uma repressão brutal do consumo, como está a acontecer, 

nós temos evidentemente também uma redução muito grande no crescimento. 

Podemos falar de uma "tempestade perfeita" porque são vários fatores que vão muito 

para além do vírus e das infeções. É uma situação mais complexa.  

 

ÁFRICA PRECISA DE UM ESTÍMULO DE PELO MENOS 5% DO SEU PIB 

DW ÁFRICA: SERIA UMA TEMPESTADE AINDA MAIS PERFEITA PARA 

AS ECONOMIAS AFRICANAS QUE DEPENDEM DO PETRÓLEO?   

CL:  cerca de 40% das exportações africanas estão ligadas ao setor do 

petróleo. É muito. Temos certa de 35 países africanos que têm uma alta 

dependência de matérias-primas para as suas exportações. Considera-se alta 

dependência países que tenham pelo menos 80% das suas exportações 

provenientes de matérias-primas. Nestes casos, quando há volatilidade de 

preços, estes países sofrem brutalmente. Acho que os preços de petróleo vão ficar 

em patamares muito baixos para o resto do ano. Entre os países que exportam 

petróleo em África alguns têm uma economia de maior dimensão, como é o caso da 

Argélia, da Líbia, de Angola ou da Nigéria. As suas situações dramáticas 

repercutirão no conjunto do desempenho do continente. As compras de petróleo que 

vão ser feitas agora são compras para o futuro. Essa procura vai estar muito 

reprimida. Ou são contratos já existentes ou a maior parte dos compradores vão 

tentar adiar o mais que puderem as suas compras. E como a China tem um papel 

importantíssimo no caso de Angola, esse país vai sofrer muito. A China, neste 

momento, tem uma demanda muito baixa e não está interessada em comprar 

petróleo em quantidades significativas. Ou seja, estes países que têm receitas 
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públicas muito ligadas ao petróleo, vão ter baixas na ordem de 60% dos seus 

recursos.  

 

DW ÁFRICA: QUAL É O VALOR NECESSÁRIO PARA ESTIMULAR A 

ECONOMIA AFRICANA NESTE MOMENTO?  

CL: A minha estimativa é de 200 mil milhões de dólares. Se tomarmos em 

conta o estímulo dado às economias ricas, a média está à volta dos 7% do PIB. Com 

200 mil milhões de dólares estaríamos a 5% do PIB africano, ou seja, um pouco mais 

baixo do esforço dos países ricos, mas na média de outros países em 

desenvolvimento. Acho que esses montantes não são assim tão espetaculares porque 

uma parte seria para eliminar juros de dívida, só isso pode chegar a mais de 100 mil 

milhões de dólares, e outros 100 mil milhões que seriam necessários para injetar 

liquidez na economia. As pessoas podem questionar qual seria a proveniência desse 

dinheiro? Ele pode vir de direitos de tiragem especial, que é uma espécie de reserva 

do Fundo Monetário Internacional. O FMI atua como banco central dos bancos 

centrais do mundo. Se os bancos poderosos podem imprimir moeda, como está 

acontecer nos Estados Unidos, no Banco Central Europeu, no Japão, etc., os países 

africanos deveriam poder fazer o mesmo. Mas, infelizmente, não conseguem neste 

momento imprimir moeda sem serem altamente prejudicados, porque a análise de 

risco que é feita sobre as suas economias levaria a que se o fizessem, as suas taxas de 

juro para empréstimos fossem muito altas. Os africanos já pagam entre 6% a 7% em 

dívida comercial, enquanto que na Europa até têm a possibilidade de praticar taxas 

negativas, nos Estados Unidos também. Muitas pessoas pensam que os africanos 

gerem mal a dívida, mas não é bem assim. Os africanos pagam juros mais altos do 

que todo mundo e é essa situação que se tem de tentar reverter. Pelas atuais 

debilidades do sistema económico internacional, a forma mais óbvia de amparar as 

economias africanas é utilizar os tais direitos de tiragem especial do FMI, que é 

dinheiro, digamos, do mundo, não de um país especificamente. É um mecanismo 
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que existe para situações de crise e não se pode imaginar uma crise pior do que esta. 

Ela é pior até do que a Grande Depressão do século passado. 

 

DW ÁFRICA: QUER DIZER QUE A ÁFRICA DEVE COMEÇAR A IMPRIMIR 

O SEU DINHEIRO?  

CARLOS LOPES ACHA QUE ÁFRICA VAI TER UMA RECUPERAÇÃO 

ECONÓMICA EXTREMAMENTE DÉBIL 

  CL: Sim, os países que puderem, como por exemplo, o Egito, a Nigéria ou 

a África do Sul deveriam fazê-lo. Até os países da zona CFA poderiam fazê-lo, mas 

ainda estão amarrados a acordos que tornariam esse debate interminável e sem a 

urgência para responder a esta crise. Mas o que defendo como saída principal é o 

FMI usar os tais direitos, que é o equivalente a imprimir dinheiro. Para os que 

perguntam por que não se faz isso habitualmente? É simples: porque criaria inflação 

como vimos recentemente no Zimbabué, com inflação a 500% ao ano ou a catástrofe 

na Venezuela. Mas neste momento a inflação não seria a preocupação porque as 

pessoas não vão consumir mais, inflacionando os mercados, mas os mínimos, pois 

existe uma baixa estonteante das atividades económicas. Na economia chama-se a 

isso de deflação. Os países ricos entenderam isso e imprimem.  

 

DW ÁFRICA: POR QUE MOTIVO ÀS RESERVAS DE POUPANÇA DOS 

BANCOS CENTRAIS AFRICANOS NÃO PODEM SER USADAS PARA 

ESTIMULAR A ECONOMIA?   

CL: As reservas africanas já foram relativamente altas há 15 anos. Mas tem 

vindo a diminuir, sobretudo porque o país que tinha as maiores reservas, que é a 

Argélia, torrou a sua reserva nos últimos 15 anos. Era um país que tinha 200 mil 

milhões de dólares de reserva, o equivalente ao montante que estou a achar que é 

necessário injetar na economia africana este ano. A Argélia tem hoje mais ou menos 

65 ou 67 mil milhões de dólares de reserva. De facto, não podemos utilizar muito as 

reservas dos bancos centrais africanos para esta crise. O que é grave como problema 
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sistémico, é que essas reservas sejam geridas sem investimento no desenvolvimento 

de África, mas em veículos financeiros, em fundos de investimento, etc., que são 

considerados pelo FMI como seguros e infelizmente, por causa das agências de 

"rating" e a forma como eles tratam a África, acham que na África não existe nada de 

seguro. Praticamente não temos em África veículos financeiros e fundos de 

investimento com a classificação conhecida por Triplo-A, exceto o Banco Africano de 

Desenvolvimento e alguns bancos comerciais. A consequência é que para se 

considerar reserva acabamos por pôr o nosso dinheiro, a poupança africana, a 

render, não em veículos financeiros africanos, mas em veículos financeiros doutros 

países. Portanto, vai ajudar outras economias e não as economias africanas. Isto 

ainda por cima num contexto em que as taxas de juro para esse dinheiro que pomos 

em Triplo-A não africano serem na ordem de 1% ou às vezes até 0%. Esta crise 

apanhou-nos numa situação mais difícil do que há 15 anos.  

 

DW ÁFRICA: A QUEBRA DAS REMESSAS DOS MIGRANTES TERÁ 

IMPACTO NA ECONOMIA DOS PAÍSES AFRICANOS?    

CL: Temos vindo a receber nos últimos 20 anos a título de ajuda ao 

desenvolvimento entre 40 e 50 mil milhões de dólares por ano. Acontece que as 

remessas dos imigrantes, ano passado foram de 61 mil milhões de dólares. Se 

tivermos em conta que a média histórica de ajuda ao desenvolvimento é 40 mil 

milhões de dólares, as remessas de imigrantes representam agora em média uma vez 

e meia o volume de ajuda ao desenvolvimento. As remessas de imigrantes são 

extremamente importantes para criar uma estabilidade macroeconómica em alguns 

países. Uns dependem muito mais que outros dessas remessas, como são casos do 

Egito, da Etiópia, da Tunísia ou Cabo Verde. São países que vão sofrer muito porque 

essas remessas vão diminuir entre 20% a 30% este ano.  
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DW ÁFRICA: O ALÍVIO DA DÍVIDA AFRICANA É SUFICIENTE PARA 

SALVAR AS ECONOMIAS DO CONTINENTE?   

CL: O alívio da dívida é uma palavra que tem sido muito usada, mas que 

precisa ser bem explicada. Porque há vários tipos de alívios. Há um alívio que é 

de não pagar juros durante um ano, como proposto pelo G20. Para mim, essa não 

é uma boa solução. Em termos práticos significa que não se paga juros durante 

este ano, mas como não se retira esses juros quando houver uma retoma da 

economia, suponhamos em 2021, vai ter de se pagar na mesma aquilo que não se 

pagou antes. É apenas um chutar a bola para frente. O que pode até criar 

problemas para a retoma africana, porque na altura em que precisar de mais 

fôlego para sair da crise, lá virá outra vez à dívida para esganar o pescoço. Outra 

modalidade de alívio é a de eliminar os juros deste ano, quer dizer, não se pagar 

durante um ano. Essa já me parece uma melhor opção, pois dá mais oxigénio às 

economias. Mas a verdade é que a África precisa de uma combinação de 

eliminação total da dívida que for possível eliminar e uma restruturação do resto. 

Isto porque há uma parte que não se pode eliminar porque é comercial e privada. 

Os governos não podem decidir em nome de um privado perdoar a dívida. 

Podem fazê-lo para a chamada dívida multilateral, que é das instituições 

financeiras e dívida bilateral que é de Governo a Governo. Precisamos para a 

dívida privada de um mecanismo que compre essa dívida aos privados e que 

depois a repasse a uma taxa de juro mais baixa. Por exemplo, estamos a pagar 

uma média de 6% a 7% de juros em África, é possível montar um mecanismo 

financeiro para comprar essa dívida e depois dar aos países a possibilidade de 

pagá-la a juros, por exemplo, de 1% a 2%. É desse tipo de alívio que precisamos. 

Uma combinação de eliminar aquilo que for possível eliminar e de reestruturar 

o resto. Estou consciente que é um debate muito complexo. Um grupo de 

especialistas de que faço parte está a trabalhar nesta questão. Regista-se algum 
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progresso, a meu ver um pouco lento, em relação ao tamanho da crise, mas há 

certa boa vontade.  

DW ÁFRICA: É POSSÍVEL UMA RECUPERAÇÃO ECONÓMICA EM 

ÁFRICA JÁ EM 2021?   

CL: Acho que vamos ter uma recuperação económica, em 2021, 

extremamente débil. Ou seja, em relação ao crescimento demográfico da África 

vamos estar em terreno negativo, não necessariamente em termos de PIB total, 

mas em termos de PIB per capita. As pessoas vão continuar a sofrer em 2021. Vai 

haver muita perda de emprego, muita erosão nos setores mais vulneráveis, como 

o sector informal. Vai haver muita empresa a fechar e, portanto, não vai ser uma 

reviravolta total em 2021. 

 

DW ÁFRICA: COMO VÊ A POSIÇÃO DA ALEMANHA E DA UNIÃO 

EUROPEIA EM RELAÇÃO AO CONTINENTE AFRICANO?   

CL: A Alemanha tem estado a dar sinais de uma maior abertura para 

discutir as questões africanas na perspetiva que interessa à União Africana. Nós 

temos que reconhecer que isto é extremamente positivo. Também a Comissão 

Europeia, desde que começou a ser dirigida por Ursula von der Leyen, tem 

demonstrado uma abertura para aceitar o estabelecimento de um instrumento 

mais eficaz para as relações Europa-África. Mas ainda é muito prematuro saber 

qual vai ser o resultado porque estas boas intenções ainda não se traduziram em 

nada de concreto. As discussões orçamentais dentro da União Europeia estão 

atrasadas e são muito complexas. Essas discussões têm um impacto muito grande 

na forma como se estabelecem as regras e modalidades da relação entre os dois 

continentes. Com a Covid-19 a perspetiva de podermos ter a Cimeira Europa-

África na data prevista, em Outubro deste ano, pode estar comprometida. 
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No âmbito dessa investigação promovida pelo IEADI, realizou-se uma sessão de 

entrevista com a diretora nacional do Banco Central dos Estados da África 

Ocidental (BCEAO), Helena Nosolini Embaló, com o seguinte roteiro: 

EM SUA OPINIÃO QUAL É O “IMPACTO DE COVID ÀS PMES 

GUINEENSES E O QUE FOI FEITO PELO BCEAO? 

 Começaria por salientar de que esta crise provocada pelo “Covid-19” 

afetou a economia mundial no seu todo, com particular impacto nos países 

menos avançados, como é nosso caso dado à fragilidade que caracteriza a nossa 

estrutura económica. Para atenuar as consequências da pandemia do Covid-19, 

no sistema bancário e no financiamento da atividade económica na União 

Monetária da África Ocidental (UMOA), o Banco Central adotou 8 medidas, 

divulgadas em 21 de março de 2020, tendo por escopo assegurar a 

disponibilidade de notas e moedas em circulação em qualidade e quantidade 

suficientes, o funcionamento do sistema bancário sem perturbações e o reforço 

do financiamento da atividade económica, durante a crise sanitária. Com efeito, 

e na sua qualidade de garante da estabilidade financeira, o BCEAO estabeleceu 

um quadro adequado para garantir a todas as instituições de crédito, liquidez 

suficiente para fazer face às suas necessidades. Assim, o BCEAO decidiu 

aumentar o montante concedido semanalmente aos bancos e satisfazer os 

pedidos de refinanciamento dos mesmos a uma taxa fixa de 2,5% no mercado 

monetário, quando estas taxas podiam atingir os 4,5% antes desta medida. 

Igualmente colocou à disposição do sistema guichets especiais que estão 

igualmente abertos a todos os bancos da União incluindo os da Guiné-Bissau, 

que podem utilizar, se necessário, para, nomeadamente, aumentar a capacidade 

de financiamento das atividades da companhia de comercialização da castanha 

de caju. Em concreto são injetados semanalmente no mercado local cerca de 50 

biliões de FCFA. Em relação às empresas e em particular as PMEʹs, o Banco 

Central consciente do papel que desempenham nas nossas economias face ao 
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risco de paralisação da atividade da maioria das empresas, num contexto de 

fortes restrições decorrentes da aplicação das medidas de confinamento 

decretadas pelo Estado, e às consequências daí resultantes, nomeadamente, 

dificuldades de tesouraria das empresas, o não respeito dos compromissos 

perante os bancos, etc. Excepcionalmente, o Banco Central autorizou os bancos 

comerciais a concederem aos seus devedores (empresas ou particulares) afetados 

pelos efeitos da pandemia e mediante solicitação, um diferimento dos prazos de 

vencimento dos respetivos empréstimos, por um período de três meses 

renovável uma vez, sem encargos de juros, sem despesas e nem penalização de 

atrasos. Do mesmo modo, foi criado um mecanismo de acompanhamento e de 

facilitação denominado “Dispositivo Covid- 19” para as empresas afetadas que 

não tenham obtido um acordo direto de diferimento de prazos com os seus 

bancos parceiros. Com este dispositivo, o BCEAO pretende facilitar as 

negociações entre as empresas e os seus parceiros bancários. Em aditamento, os 

bancos beneficiaram do aligeiramento das imposições prudenciais no sentido de 

continuarem a dar uma resposta favorável às necessidades de financiamento das 

empresas. Previsões do presente ano económico em face à pandemia? Com base 

nas informações preliminares (FMI, Governo, BCEAO), indicam uma taxa de 

crescimento (negativa) do PIB real de -1,9% em 2020 (estimativas de principio de 

abril 2020), contra 5,6% inicialmente prevista e 4,5% em 2019. Este fraco resultado, 

ilustra os efeitos negativos da crise sobre a economia da Guiné-Bissau, que 

continua a ser pouco diversificada e muito dependente do sector caju. A presente 

pandemia afeta igualmente outros setores: o comércio, os transportes, o turismo 

e hotelaria, o setor bancário e financeiro, o investimento direto estrangeiro e as 

transferências de emigrantes, para citar apenas os canais de transmissão diretos.  
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EM QUE FASE (SITUAÇÃO) SE ENCONTRA O MECANISMO DE 

FINANCIAMENTO ÀS PMES INSTITUÍDO EM 2018 PELO BCEAO, NA 

GUINÉ-BISSAU?  

Do seu lançamento a presente data, várias iniciativas foram levadas a cabo 

pelo Banco Central conducentes à promoção do financiamento das PMEʹs, 

incluindo a organização, no segundo trimestre de 2019, de uma concertação 

alargada com todos os atores envolvidos (Governo, BCEAO, Bancos e Estruturas 

de Apoio e de Enquadramento (EAE) com o objetivo fazer o ponto da situação 

sobre a aplicação do dispositivo, identificar os eventuais pontos de bloqueio e 

propor as pistas de soluções. Na sequência destas diferentes iniciativas, 34 PMEʹs 

estão sendo enquadradas pelas EAE, das quais, uma já beneficiou de crédito 

bancário no montante de 150 milhões de FCFA e vários dossiers encontram-se 

em análise junto dos bancos. Gostaria de realçar as dificuldades sentidas na 

implementação deste dispositivo, que se esperava que viesse a ter um forte 

impacto no acesso ao crédito bancário, na melhoria da capacidade de gestão e de 

organização das empresas. A concertação acima referida permitiu, favorecer o 

dialogo entre os bancos e as EAE, e estabelecer de intercâmbio com vista a 

facilitar e privilegiar os dossiers das PMEʹs. Da parte do Estado, estão em curso 

medidas nomeadamente as que visam criar quotas de mercado para as PME nas 

aquisições públicas.  

 

COMO SE POSICIONA A GUINÉ-BISSAU FACE AOS DEMAIS PAÍSES 

AFRICANOS?  

Esta questão extravasa o nosso domínio de competência, pelo que a 

opinião emitida é sob reserva de vozes mais autorizadas na matéria. Feito este 

reparo, julgo saber que a Guiné-Bissau, num universo de 54 países, se não foi o 

último, foi um dos últimos países a assinar o Acordo que institui a zona de livre 

comércio intra-continental. Para a Guiné-Bissau, a sua inserção na zona de livre 
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comércio poderá representar mais possibilidades de aumento de comércio e 

investimento e permitir-lhe-á, por um lado, superar a reduzida dimensão do seu 

mercado de menos de dois milhões de consumidores e, por outro lado, facilitar o 

desenvolvimento de redes de transporte, energia e de telecomunicações 

conectadas à escala continental e a supressão de barreiras intangíveis à livre 

circulação de bens, serviços e capitais e mão-de-obra, etc. Ela será igualmente 

essencial para realizar economias de escala e tornar a economia mais competitiva 

num mundo cada vez mais globalizado. Mas atenção esta zona de comércio livre, 

que visa redinamizar e tornar mais resiliente o mercado africano, conferindo mais 

relevância e peso nas transações internacionais com outros blocos económicos, 

além das imensas possibilidades que apresenta designadamente o 

desenvolvimento de cadeias de valor regionais, mais empregos industriais e 

rendimentos mais elevados e impõe exigências crescentes aos países aderentes. 

Os mais fracos podem sofrer o risco de uma marginalização e não beneficiar das 

vantagens globais que atras se referiu. 

 

O PAÍS MELHOR POSICIONADO NOS PALOPS É SÃO TOMÉ E PRINCIPE, 

E A GUINÉ-BISSAU?   

Consta que São Tomé e Príncipe foi o precursor na ratificação desse 

tratado no conjunto dos PALOP e no que concerne a Guiné-Bissau, poucos 

avanços foram registados nesse sentido. O processo de aprovação e ratificação 

pelos órgãos competentes é um pressuposto para a entrada, mas para se tirar 

partido deste bloco comercial, é igualmente fundamental, senão imperativo uma 

estabilidade política e governativa, e estratégias consequentes e bem delineadas 

para uma implementação eficaz deste acordo. Como é compreensível, uma 

mudança drástica das políticas comerciais suscita questões que devem ser bem 

analisadas e enquadradas de acordo com os objetivos estratégicos para cada um 

dos beneficiários. Esse acordo poderá constituir uma oportunidade para países 



 
 

 
 

 ESTUDO SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19 NOS PAÍSES LUSÓFONOS DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

“Impacto da covid-19 nas pm´s o  caso da Guiné-Bissau” 

 

 

 

 

menos avançados, como é o nosso caso, nomeadamente na diversificação da 

nossa produção, mas quiçá o mais importante será provavelmente as 

possibilidades de industrialização e transformação dos nossos produtos de base 

e o seu escoamento para o mercado de mais de um bilião de pessoas e um 

produto interno bruto de mais de cerca de 3,4 trilhões de USD que essa zona livre 

comércio poderá proporcionar. 

(20/04/2020), o “choque” económico da crise sanitária no país poderá ser mais 

profundo do que em outros países da sub-região. “No conjunto das oito 

economias da sub-região, na Guiné-Bissau o choque poderá ser muito mais 

profundo porque a nossa economia tem as suas especificidades ou, se quisermos 

ser mais precisos, as debilidades de que enferma tornam-na muito vulnerável”.  

A Guiné-Bissau, que faz parte da União Económica e Monetária da África 

Ocidental (UEMOA), que inclui também o Benim, Burkina Faso, Costa do 

Marfim, Mali, Níger, Senegal e Togo, tem uma forte dependência do processo de 

comercialização e exportação da castanha de caju, que representa mais de 90% 

das exportações do país. Na medida em que, “sendo as incertezas e os riscos 

enormes quanto à campanha de comercialização deste ano (2020), haverá 

consequentemente implicações graves, esta atividade dinamiza quase todos os 

setores da vida económica nacional”, disse Helena Embaló, salientando que a 

campanha de comercialização do caju é uma “forte alavanca para as finanças 

públicas do país”. Por outro lado, realçou que o cenário de incerteza em relação 

à campanha de comercialização de caju acresce o fato de quase tudo o que é 

consumido na Guiné-Bissau vir do exterior. “As restrições no comércio 

internacional terão um forte impacto e vão afetar um grande número de famílias, 

sobretudo as que vivem abaixo do limiar da pobreza”. Outro aspeto prende-se 

com o peso “muito significativo" do setor informal no país pode “dificultar o 

monitoramento e a aplicação de medidas de mitigação”. “Com as medidas de 

contenção implementadas e necessárias, todas as atividades serão atingidas e a 
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escala poderá ser maior para as pessoas com empregos precários, principalmente 

no setor informal”. Em todas as economias, a “perda de empregos será muito 

significativa e constituirá um grande desafio" para os países da UEMOA.  

No entanto, o modelo que as grandes economias estão a pôr em prática 

tem na política monetária o principal instrumento de incentivo à economia. Esse 

modelo consiste nos bancos centrais injetarem milhares de milhões de euros ou 

dólares em suas economias como forma de não deixar cair à procura, reduzindo 

ao mínimo a destruição de emprego e preparando as economias para o período 

pós Covid-19. O Banco Central dos Estados da África Ocidental (BCEAO) decidiu 

aumentar o volume de refinanciamento junto dos bancos comerciais no guichet 

marginal possibilitando que a banca guineense continue a financiar a economia. 

No dia 22 de Maio de 2020, entrevistamos o jovem empreendedor guineense 

Abulai Bary – diretor executivo da empresa “INNOVALAB SARL”.   

 

EM SUA OPINIÃO QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS EFEITOS DE COVID-19 

ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NACIONAIS? 

O confinamento social provocado pela pandemia covid-19 tem afetado as 

atividades da nossa empresa vocacionada às tecnologias informação e 

comunicação – TIC – e a nossa incubadora de pequenas empresas, sobretudo no 

que respeita aos problemas de tesouraria, ou seja, temos responsabilidade em 

termos de pagamento de salário do pessoal afeto à nossa empresa, além de outras 

obrigações fiscais.  

No entanto, a nível macro, o principal constrangimento e desafio são 

socioeconómicos que inclui às problemáticas da pobreza, desemprego e outras 

vulnerabilidades decorrentes desta pandemia. A par da pandemia covid-19, 

existe enorme desvalorização dos recursos humanos, o que tem provocado fuga 

de competências para o exterior, na medida em que o grande constrangimento 

do nosso país são os “colonizadores internos e externos”: os primeiros são os 
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nossos líderes que não criaram ecossistemas que pudessem impulsionar o 

empreendedorismo adaptado à nossa realidade; e os segundos são os 

“colonizadores ocidentais” que, em pleno século XXI, exploram os nossos 

recursos minerais em conluio com os nossos dirigentes, no entanto, em nossa 

opinião, a transformação digital pode permitir solucionar problemas vigentes no 

nosso país, sobretudo problemas relacionados à saúde, por isso nosso sistema 

educativo precisa ser mudado, o que passa necessariamente pela mudança de 

paradigma em termos de leadership. Se quisermos mudar de paradigma, temos 

que trabalhar, sobretudo na mudança de mentalidade, por exemplo, se 

tivéssemos criado oportunidades internamente aos nossos jovens 

empreendedores dificilmente haveria fugas de jovens para o exterior. E um dos 

nossos males tem a ver com o nosso conformismo com a situação vigente que está 

à nossa volta. Resumidamente, o alargamento do estado de confinamento vai 

agravar a situação dos nossos pequenos operadores económicos que dependem 

das pequenas atividades geradoras de rendimento que, neste momento, estão 

estagnadas e que se não forem tomadas medidas de desconfinamento 

paulatinamente espera-se que a situação possa piorar para as PMEʹs. 

No dia 26 de Maio de 2020, o presidente da associação de importação da Guiné-

Bissau, Iero Djamanca, concedeu-nos uma entrevista concernente aos efeitos da 

pandemia covid-19 às empresas nacionais.  

 

EM SUA OPINIÃO QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS EFEITOS DE 

COVID-19 ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NACIONAIS?  

Segundo este responsável, sendo um mercado cujos operadores na sua maioria 

está no setor informal, obviamente o diagnóstico não será difícil de prever. Tanto 

que, se repararmos bem, logo a seguir ao anúncio de dois primeiros casos, 

seguido das decisões político-administrativas, o impacto foi brutal. A economia 
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nos seus diversos ramos veio abaixo, graças às quebras repentinas no circuito 

interno das trocas comerciais.  

Nós, enquanto importadores e distribuidores para o abastecimento do mercado, 

sentimos o impacto na quebra normal do escoamento de mercadorias dos 

armazéns de estoque para os mercados que tivemos de convocar uma reunião de 

urgência. Se os grossistas sentiram abalados com o choque, imagina o maior 

mercado do país, onde as transações comerciais se fazem informalmente, mas, se 

movimenta muitos milhões por dia. Fechando este mercado e outros, só um dia, 

independentemente das razões, é grave e muitos prejuízos financeiros e 

económicos, quanto a mais fechados (1, 2, 3, ou 4 dias), uma e mais semanas.  

O impacto é fortíssimo, tanto é que abalou toda “árvore económica” do país. As 

médias e grandes empresas estão de rastos. A pancada está sendo devastadora, 

tanto que algumas empresas tiveram que fechar temporariamente as portas, 

outras a tentar resistir, mandando para casa cerca de 50% do pessoal, e o outro 

50% a receber a 50% do salário, até ver.  

As PME, pura e simplesmente, estão a desaparecer. Não têm como fazer. 

Empresas tipo de prestação de serviço e similares, não podem fazer face aos 

custos operacionais fixos. No período pós covid-19, terá que ser programado, 

planeado, uma grande conferência nacional para o relançamento e/ou 

financiamento da economia, em geral, e dai se extrair as prioridades para um 

reerguer das PMEʹs nacionais”. 

 

 SITUAÇÃO SANITÁRIA FACE À ECONOMIA NA GUINÉ-BISSAU 

Nos últimos 20 anos, o percentual médio do gasto público com o setor de 

saúde não é e nunca foi superior a 5% do Orçamento Geral do Estado11. O gasto 

público com esforço interno alocado para cobrir as despesas de capital representa 

menos de 10% dos Investimentos neste Setor. O grosso de investimentos na saúde 

 
11OGE. 
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é assegurado pelos fundos recebidos no âmbito da Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento (APD), cuja gestão é relegada às agências e ONG´s 

internacionais que financiam a maioria dos programas e projetos deste setor12. 

Mesmo para os problemas mais rotineiros como o de combate ao paludismo, 

procura-se, quase sempre, amparo da APD, para compra de mosquiteiros, 

financiamento de campanhas de sensibilização e abastecimento do armazém dos 

nossos centros de distribuição de medicamentos. 

Como o modelo de financiamento do Setor de Saúde é completamente 

dependente da ajuda externa, à pandemia do covid-19 deveria levar o país a 

repensar alguns paradigmas, mas tudo indica que poderá servir como o ébola 

serviu, porque poderá reforçar os argumentos tendentes a aprofundar a nossa 

relação de dependência. Como um dos exemplos dessa dependência é a proposta 

de financiamento do Plano de Contingência à Pandemia do covid-19 apresentado 

pelo Governo liderado pelo Eng. Nuno Gomes Nabiam. 

Quais serão os impactos da covid-19, na Guiné-Bissau, num contexto em que o 

mundo e os doadores estão confrontados com a mesma crise sanitária, crise 

económica, crise financeira e talvez crise alimentar? 

Tudo indica que a economia mundial vai contrair-se no primeiro e segundo 

semestre do corrente ano. De acordo com o Banco Mundial, a crise poderá ter um 

impacto negativo no crescimento do continente africano, e será primeira em 25 

anos. O PIB do continente africano poderá contrair-se em 5% e, mais 

especificamente, o sector agrícola poderá contrair-se em torno de 2.6 a 7% em 

202013. 

1. No caso da Guiné-Bissau, como o desempenho económico permanece 

altamente relacionado com os volumes e preços da castanha de caju 

exportados, o colapso observado nos preços internacionais de commodities 

 
12Mamadú Mudjitaba Baldé (Economista, Funcionario do ministério da economia e finanças e 

presidente da associação de ALUMNIS da Guiné-Bissau). 
13Idem. 
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(igualmente em commodities agrícola) primeiro pelo choque da oferta global 

de produtos, pois as cadeias de suprimento, que possibilitam a produção, estão 

paralisadas (fábricas paradas, férias coletivas) e segundo pela contração da 

demanda global (restrições de circulação, encerramento de escolas, interrupção 

de eventos de massa, viagens canceladas, lojas vazias, comércio sem clientes) 

são resultante das medidas de combate ao covid-19, e os impactos económicos 

poderão ser importantes. 

2. O único momento que vivemos uma situação de impossibilidade de 

exportação da castanha de Caju foi em 1992 quando o Governo decidiu efetuar 

grande stock deste produto, sendo que, nesse ano, o choque em termos de 

balança comercial foi de -30%, embora seja preciso ressalvar que o peso do Caju 

hoje na nossa economia e no equilíbrio da nossa balança comercial é maior que 

em 1992. 

3. Com o covid-19 os fluxos financeiros internacionais irão reduzir-se, e no nosso 

caso os impactos serão (i) via redução do fluxo de IDE primordial para a 

campanha; (ii) via redução das remessas dos imigrantes, elemento importante 

para renda das famílias Guineenses e que irá ser impactado devido ao aumento 

do desemprego a nível global e a diáspora guineense será com certeza afetada; 

e (iii) via turismo e hotelaria completamente afetados pelas medidas de fecho 

de fronteiras e distanciamento social e provavelmente via (iv) redução da ajuda 

externa da qual somos completamente dependentes. 

4. O peso do subsetor comércio no PIB é de 22% e as medidas administrativas 

adotadas pelo Governo no âmbito de estado de emergência têm tido impactos 

económicos significativos no funcionamento das empresas nacionais 

(maioritariamente comerciais) por causa de redução da demanda e 

dificuldades de abastecimento; 

5. Outro elemento importante é o impacto social da covid-19 no componente mais 

pobre e vulnerável da nossa população e que diz respeito às mulheres bidera 
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que, na maioria dos casos, são chefes de família cujas rendas advindas do 

comércio diário são essenciais para a alimentação do agregado familiar. 

6. Em termos de emprego, não há dados para avaliar o impacto imediato, más 

tudo indica que por via da campanha de Caju teremos um aumento 

significativo do desemprego. 

7. Além dos efeitos acima mencionados, a Guiné-Bissau é um país dependente de 

importação de produtos importados. O principal produto de importação do 

país é o arroz, base da dieta alimentar nacional, e é por esta mesma razão um 

produto crucial para a economia da Guiné. Como reflexo o consumo de arroz 

pela população representa em média 7,3% do PIB nacional nos anos 2011-2016. 

Em média cada Guineense consome 130 kg de Arroz/ano e importamos 50% 

desta nossa necessidade alimentar. Mas, com o disfuncionamento da cadeia 

global, queda da renda dos agricultores e consequente queda no consumo, bem 

como pela redução das receitas públicas, tendo em conta deterioração dos 

fatores externos, a fome que já é uma realidade poderá agravar-se em níveis 

insustentáveis no país onde 69,3% da população é pobre e vive com menos de 

1 USD/dia. 

Perante a problemática de precariedade sanitária pude ler várias 

recomendações plausíveis, más, o foco desta minha intervenção prende-se na 

apresentação de algumas linhas de reflexão para atenuar a nossa fragilidade 

económica e financeira, no contexto onde as receitas públicas serão reduzidas. 

O que pode ser feito para antecipar e minimizar os danos? 

8. Alguns países estão a definir pacotes de estímulos fiscais. O Governo tem 

espaço fiscal (a margem que os países têm para aumentar temporariamente 

seus déficits orçamentários sem prejudicar seu acesso aos mercados nem a 

sustentabilidade da dívida) para aplicar medidas idênticas? 
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9. Os países que têm feito à lição de casa têm recebido empréstimos FMI para 

facilitar a sua intervenção no combate ao covid-19. O nosso país pode ter acesso 

a estes fundos para estimular a economia? 

10. O Governo consegue criar mecanismos para subsidiar as PMEʹs? 

11. No cenário atual, existem mecanismos que possam facilitar a transferência de 

renda ao segmento mais pobre da nossa população? 

12. Governo pode proceder à compra de toda a safra de Caju deste ano ou pelo 

menos 30% da safra, a exemplo de Costa de Marfim para minimizar o impacto 

junto dos agricultores? Existe possibilidade para uma engenharia financeira de 

igual magnitude? 

13. Pode o Estado contrair mais empréstimos de curto prazo para intervenção na 

economia?  

A resposta às questões, acima colocadas, pode indicar pistas e possibilidades 

de intervenção, ou não, intervenção do Governo.  

 

Tabela 2 – Guiné-Bissau: Desempenho económico em médio prazo (2014-2022) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Crescimento real do PIB 

(%) 

1.0 6.1 5.8 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

Crescimento real da 

renda per capita (%) 

-1.2 3.8 3.5 3.2 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 

Inflação de preços ao 

consumidor (média 

anual em %) 

-1.0 1.5 1.5 2.2 2.3 2.5 2.6 2.8 3.0 

Receita total (incluindo 

subvenções em % do 

PIB) 

22.1 20.4 16.2 15.9 17.2 17.8 18.2 18.6 19.2 

Despesas totais (% do 

PIB) 

24.7 23.4 20.9 17.6 19.0 19.7 20.3 20.7 21.3 

Saldo orçamental global 

(incl. Subvenções, base 

de compromissos,% do 

PIB) 

-2.6 -3.0 -4.7 -1.7 -1.9 -2.0 -2.1 -2.1 -2.1 
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Saldo fiscal global (excl. 

Subvenções, base de 

compromissos,% do 

PIB) 

-

12.1 

-9.5 -8.7 -5.8 -5.5 -5.6 -5.7 -5.7 -5.7 

Saldo em conta corrente 

externa (Subvenções,% 

do PIB) 

0.5 2.5 1.3 0.0 -2.3 -2.8 -3.0 -2.9 -2.6 

Dívida total do setor 

público (bruto,% do PIB) 

55.1 52.8 54.1 49.2 48.3 47.3 46.1 44.7 43.4 

Fonte: Dados de pesquisa, FMI (2017). 

No que concerne às PMEʹs na Guiné-Bissau, em 2017-2018, houve uma tentativa 

de alavancar o empreendedorismo jovem na Guiné-Bissau, através do programa 

“DESAFIO GB”, financiado pelo Banco Mundial, com o propósito de selecionar, 

formar, financiar e acompanhar 50 jovens guineenses.  Contudo, em prática, 

verificou-se, em nossa modesta opinião, a “politização e utilização” deste 

instrumento que era suposto contribuir para a “diversificação da economia” 

nacional, mas foi destinado para outros fins que, a priori, não era suposto 

inicialmente. Ou seja, houve supostos “vencedores” que os próprios formadores 

não contavam que tivessem ou merecessem o referido financiamento, por razões 

que só quem fizesse essa “escolha” poderá explicar, contudo não se pode 

generalizar.  

Por outro lado, em 2018, o BCEAO anunciou o “Mecanismo de Financiamento às 

PMEʹs”, a par dos outros (7) sete países membros da UEMOA, o que significa 

mais um “bolão de oxigénio” a potenciais jovens empreendedores, mas volvidos, 

aproximadamente, (2) dois anos após a sua institucionalização, “nenhum jovem”, 

ou “nenhuma PME” guineense obteve financiamento, contrariamente às demais 

PME dos (7) sete países da UEMOA, por razões que, muito provavelmente, 

poderão ser atribuídas às  questões relacionadas à instabilidade política e, quiçá, 

aspetos de ordem burocrática. 

No período pós covid-19, a retoma da dinâmica económica vai necessitar de 

muita política orçamental e de não menos política monetária, não obstante o país 
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estar a ser gerido por duodécimos. O próximo orçamento será elaborado em 

condições de fracas expectativas de crescimento de longo prazo e a recessão 

poderá continuar sistémica nos próximos tempos. Num quadro de perda 

acumulada de condições de vida a que se vai juntar uma perda estimada de 

crescimento muito superior a 5% do PIB, devido à quebra na comercialização de 

castanha de caju, o maior produto de exportação do país e que vinha “salvando” 

o nosso crescimento económico nos últimos anos. Este ano, a campanha da 

castanha de caju poderá ser um “fiasco” devido à covid-19 o que poderá colocar 

nossa oferta sob enorme pressão levando a uma quebra previsível do preço no 

mercado internacional. 

Por conseguinte, coloca-se a seguinte questão: o que pode uma pequena 

economia aberta, como a nossa, fazer para melhorar o processo de recuperação 

da crise? 

No curto prazo, deve-se pensar no relançamento da economia no momento 

imediatamente a seguir ao alívio das restrições ao funcionamento dos mercados. 

O governo poderá alargar apoios a todos os setores essenciais da atividade 

económica no país, nomeadamente os agentes económicos (famílias, empresas e 

governo) que operam na comercialização da castanha de caju, pelo fato da 

pandemia coincidir com a campanha da castanha de caju e pelo peso significativo 

deste setor no PIB nacional. É, também, preciso que o país tenha um quadro fiscal 

estável e previsível para reduzir a incerteza e aumentar o investimento externo. 

No longo prazo, as medidas essenciais poderão ser outras e não poderá possível 

escapar ao tema das reformas estruturais, como sejam a diversificação e 

transformação estrutural da nossa economia que poderão ser levadas a cabo pelo 

Estado guineense. A crise pós covid-19 poderá caracterizar-se num dos piores 

“males” da atividade económica, referido acima: a incerteza. A incerteza decorre 

do efeito e da duração das medidas restritivas. Há que criar uma maior certeza 
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nos agentes económicos, atuando com vários instrumentos da política 

económica14.  

Essa incerteza dos agentes económicos existe. Pois, ninguém sabe quanto tudo 

isso irá terminar, qual será o curso dos eventos, nem como a crise vai acabar. 

Tudo é novo e incerto. Numa linguagem coloquial diríamos que “navegamos em 

águas desconhecidas”. Temos muita dificuldade em prever o impacto das nossas 

ações e o que vai acontecer em seguida. 

 

 ZONA DE LIVRE COMÉRCIO CONTINENTAL AFRICANA (AFCFTA) E A 

PANDEMIA 

A pandemia de Covid-19 mostra a importância da implementação da Zona de 

Livre Comércio Continental Africana (AfCFTA), que conta com adesão dos 

países de língua portuguesa, segundo à UNECA15. Na mais recente avaliação ao 

impacto da pandemia de Covid-19 no continente africano, a UNECA defende que 

a AfCFTA, com início previsto para Julho de 2020, deve manter o seu ímpeto, 

como um mecanismo para construir a capacidade de resistência a longo prazo e 

gestão da volatilidade. Exemplo dos benefícios potenciais da AfCFTA no atual 

contexto de emergência, acrescenta a UNECA, é o “aumento o comércio intra-

africano de produtos farmacêuticos e básicos.” Assinado em 2018, o AfCFTA 

estabelece um mercado continental único que permitirá a livre circulação de 

empresários e investimentos, abrangendo todos os 54 estados membros da União 

Africana. Os signatários incluem Angola, que esteve representada na cimeira de 

2017 pelo seu presidente angolano, João Lourenço, e também Moçambique, 

também representado pelo chefe de Estado, Filipe Nyusi, mas também a Guiné 

Equatorial, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, sendo a Guiné-Bissau o único país 

 
14 Fernandes, 2020 apud Cassamá, 2020 (in artigo de opinião publicado na sua pagina do 

facebook). 
 



 

 
 
 

 ESTUDO SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19 NOS PAÍSES LUSÓFONOS DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

“Impacto da covid-19 nas pm´s o  caso da Guiné-Bissau” 

 

 

 

 

de língua portuguesa a não ter assinado o acordo de Kigali. Para responder à 

pandemia, que está a ter custos económicos e financeiros severos para os países 

africanos, a UNECA16 recomenda que estes, como rede de segurança, forneçam 

incentivos para que os importadores de alimentos assegurem rapidamente as 

compras ao exterior, para garantir reservas suficientes de alimentos nos 

principais itens de alimentos básicos. Também, é recomendado que os governos 

preparassem pacotes de estímulo orçamental (por exemplo, garantindo salários 

para quem não pode trabalhar devido à crise, favorecendo o consumo e o 

investimento) e mantendo investimentos em infraestruturas, para proteger 

empregos. Os governos devem financiar a preparação, prevenção e instalações 

médicas e sanitárias, incluindo logística, e usar a crise para melhorar os sistemas 

de saúde. A UNECA estima que o país que será mais atingido economicamente 

em África seja São Tomé e Príncipe, cuja dependência dos rendimentos do 

turismo deve significar uma queda de 34% na sua produção. Prevê-se que uma 

queda neste sector gere desequilíbrios orçamentais significativos ao arquipélago, 

tornando necessárias “medidas rígidas.” Entre os países que se espera virem a 

ser os mais atingidos estão produtores de petróleo como a República do Congo 

(-10,6%), Guiné Equatorial (-7,5%) e Angola (-5,7%). Em termos orçamentais, as 

maiores economias do continente também têm dívidas elevadas, limitando a sua 

capacidade de responder com estímulos: a dívida de Angola é estimada pela 

UNECA em 95% e a de Moçambique em 108,8% do Produto Interno Bruto. 

Enquanto Moçambique tem um défice orçamental projetado de 6,1% este ano, 

Angola tem um excedente de 0,7%, portanto capacidade adicional de gerir 

parcialmente o impacto de uma perda de receita17. No entanto, os países africanos 

lusófonos estão pouco empenhados na concretização do Acordo de Comércio 

Livre em África (AfCFTA, na sigla inglesa) e pouco preparados para o aplicar, 

 
16Comissão Económica da ONU para África. 
17Fonte: (Macauhub) Maio, 2020. 
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com São Tomé e Príncipe a ser a exceção positiva, revela um estudo. O relatório 

AfCFTA - Ano Zero, promovido pela parceria que reúne empresários e líderes 

políticos africanos, The Afro Champions Iniciative, foi elaborado antes da 

pandemia provocada pelo novo coronavírus ter atingido o continente. O 

documento foi divulgado numa altura em que cresce a preocupação do setor 

privado quanto a um possível adiamento da entrada em vigor oficial da zona de 

comércio livre africana, em 01 de julho. O estudo avaliou, por um lado, o 

compromisso dos 54 Estados-membros da União Africana com a zona de 

comércio livre, nomeadamente através da assinatura ou ratificação do acordo e 

dos protocolos relacionados, e por outro lado, o grau de prontidão para a entrada 

em vigor nos seus territórios das medidas nele contempladas. Quando 

combinados os dois critérios, Guiné Equatorial (28.º) Moçambique (29.º), Guiné-

Bissau (41.º), Angola (46.º) e Cabo Verde (52.º) estão todos abaixo do meio da 

tabela. Acima desta linha apenas São Tomé e Príncipe, que ocupa o 10.º lugar 

entre os países mais comprometidos e que foi, além da Guiné Equatorial, o único 

lusófono a ratificar o acordo. Na combinação dos dois critérios, desce para 13.º 

lugar. O país mais empenhado é o Ruanda e o menos empenhado a Eritreia, que 

não assinou o acordo. Os primeiros 10 lugares em termos de empenho são 

dominados por países da África Oriental -- Ruanda (1.º), Uganda (4.º), Quénia 

(7.º) e Djibuti (9.º) -, e da África Ocidental - Mali (2.º), Togo (3.º), Gana (5.º), Níger 

(6.º) e Senegal (8.º). São Tomé e Príncipe (10.º) é o único país da África Central 

entre os 10 primeiros. Os autores do estudo manifestam preocupação com a 

presença de quatro países do norte de África - Tunísia, Marrocos, Argélia e Líbia 

- entre os menos empenhados devido à dimensão e a importância das suas 

economias. A classificação valorizou também o compromisso dos países com a 

livre circulação de pessoas, o que colocou muitos Estados com “um nível de 

compromisso relativamente baixo”. Quanto à prontidão para aplicar as medidas 

de facilitação de comércio entre países da região, o país mais bem preparado é a 
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África do Sul e o mais mal preparado o Sudão do Sul. Os 10 primeiros lugares 

em termos de prontidão são dominados por cinco países da África Austral - 

África do Sul, Botsuana, Maurícias, Namíbia e Zâmbia -, mas incluem também 

países do norte de África (Egito) África Oriental (Ruanda, Quénia e Tanzânia) e 

África Ocidental (Costa do Marfim). Na classificação combinada de empenho e 

prontidão, o Ruanda lidera a tabela, seguido do Quénia (2.º), Togo (3.º), Costa do 

Marfim (4.º), Uganda (5.º), Gana (6.º), Senegal (7.º), Maurícia (8.º), o Djibuti (9.º) 

e o Níger (10.º). Nenhuma das três maiores economias do continente - África do 

Sul, Egito e Nigéria - figura entre os 10 primeiros lugares no desempenho global. 

Entre os 10 países piores classificados, o estudo destaca os casos de Angola (46.º), 

Líbia (49.º) e Burundi (50.º) que ainda não ratificaram o acordo nem o protocolo 

sobre a livre circulação de pessoas. O estudo assinala que 47% dos países ainda 

não ratificou o tratado e que nenhum dos 54 estados que assinaram completou a 

respetiva estratégia nacional para a sua implementação, considerando que a 

ausência destas estratégias representa um “sério risco à viabilidade do acordo” 

em longo prazo. O acordo de livre-comércio pretende liberalizar o comércio no 

continente e tem como objetivo eliminar as tarifas aduaneiras em 90% dos 

produtos. O AfCFTA permitirá criar o maior mercado do mundo com um 

Produto Interno Bruto (PIB) acumulado a ascender a 2,5 biliões de dólares (cerca 

de dois biliões de euros), de acordo com estimativas anteriores à pandemia de 

covid-19.  

 

 

 CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA 

Os Estados africanos estão a preparar-se para uma “crise total de saúde” devido 

à pandemia da covid-19 e, ao mesmo tempo, têm de se preparar para as 

“consequências económicas decorrentes do colapso da economia global”. Os 

desafios de liquidez, a dívida “problemática” e potenciais incumprimentos 



 
 

 
 

 ESTUDO SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19 NOS PAÍSES LUSÓFONOS DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

“Impacto da covid-19 nas pm´s o  caso da Guiné-Bissau” 

 

 

 

 

financeiros estão no centro das preocupações dos Governos africanos e dos 

credores multilaterais e do setor privado, diz a direção do ALSF, que alerta que 

“para os governos africanos é vital agir rápida e estrategicamente”, uma vez que 

uma resposta apropriada “pode desbloquear financiamento adicional, impedir 

uma situação de “default” e permitir a manutenção do acesso aos mercados 

financeiros internacionais”. De acordo com a Conferência das Nações Unidas 

para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), que os países em 

desenvolvimento terão de pagar entre (2 a 2,3 biliões de dólares) em dívidas só 

neste e no próximo ano. Os países em desenvolvimento vão “bater numa parede 

de dívida durante esta década, e num contexto de circunstâncias profundamente 

problemáticas”, porque só neste e no próximo ano os países em desenvolvimento 

de alto rendimento terão em dívida 2 a 2,3 biliões de dólares (1,8 biliões a 2,1 

biliões de euros), e os de médio ou baixo rendimento deverão 700 mil milhões de 

dólares a 1,1 biliões de dólares (646 mil milhões de euros a 1 bilião de euros). 

Dada às especificidades da economia guineense, os trabalhadores precários, 

informais, ditos autónomos. Depois de mais de quarenta anos de ataque aos 

direitos dos trabalhadores em todo o mundo, por parte das políticas executadas 

pelos sucessivos governos, este grupo de trabalhadores é globalmente 

dominante, ainda que sejam muito significativas as diferenças de país para país. 

O que significará a quarentena para estes trabalhadores, que tendem a ser os mais 

rapidamente despedidos sempre que há uma crise económica? O setor de 

serviços (ambulantes, comércio informal) onde abundam, será uma das áreas 

mais afetadas pela quarentena. Isto significa que dependem de um salário diário; 

mesmo os que possuem um emprego formal gozam de poucos benefícios 

contratuais. A indicação por parte da OMS para trabalhar em casa e em 

autoisolamento é impraticável, porque obriga os trabalhadores a escolher entre 

ganhar o pão diário ou ficar em casa e passar fome. As recomendações da OMS 

parecem ter sido elaboradas a pensar numa classe média que é uma 
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pequeníssima fração da população mundial e, sobretudo, no caso guineense. O 

que significa a quarentena para trabalhadores que ganham dia-a-dia para viver 

dia-a-dia? Arriscarão desobedecer à quarentena para dar de comer à sua família? 

Como resolverão o conflito entre o dever de alimentar a família e o dever de 

proteger as suas vidas e a vida desta? Morrer de vírus ou morrer de fome, eis a 

opção. 
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CONCLUSÕES  

 

A realização deste diagnóstico insere-se nos estudos do IEADI, uma entidade 

vocacionada a investigação científica o que permitiu a operacionalização de uma 

abordagem de cariz científico, isenta e objetiva, considerando à necessidade de 

compreensão do alcance das políticas públicas e como elas são compreendidas na 

perspetiva dos agentes económicos.  

Dada às especificidades da economia guineense. A pandemia poderá afetar as PMEʹs 

e “trabalhadores da rua” que são um grupo específico dos trabalhadores precários. Os 

vendedores ambulantes, os intermediários do negócio da castanha de caju, para quem 

o “negócio”, isto é, a subsistência, depende exclusivamente da rua, de quem nela passa 

e da sua decisão, sempre imprevisível para o vendedor, de parar e comprar alguma 

coisa.  

Há muito tempo que esses vendedores vivem em quarentena na rua, mas na rua com 

gente. O impedimento de trabalhar para os que vendem nos mercados informais da 

Guiné-Bissau significa que potencialmente muitas pessoas não terão dinheiro sequer 

para acorrer às unidades de saúde se caírem doentes ou para comprar desinfetante 

para as mãos e sabão. Quem tem fome não pode ter a veleidade de comprar sabão e 

água a preços que começam a sofrer o peso da especulação. São eles que garantem a 

quarentena de muitos, mas para isso não se podem proteger com ela. O seu “negócio” 

vai aumentar tanto quanto o seu risco. 

O comportamento dos agentes económicos guineenses continua a ser caracterizado 

por enorme informalidade devido à desestruturação económica que o país conheceu, 

a par dos excessos e consequências negativas deste período: centralização, 

desresponsabilização, ineficiência, desconexão das realidades etc., levaram a um 

desperdício enorme de recursos e de oportunidades de desenvolvimento. O 

desperdício teve por origens: a multiplicação de iniciativas mal coordenadas, a 
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justaposição de estratégias contraditórias, a importação de modelos pouco funcionais 

em contextos mal conhecidos etc. Os produtos mais salientes destas circunstâncias 

desfavoráveis à impulsão de um desenvolvimento endógeno foram o endividamento 

e o consequente aprofundamento da pobreza. 

O falhanço e descrédito do empreendedorismo estatal sustentado pela injeção de 

dinheiros da ajuda para o desenvolvimento impulsionaram a liberalização económica 

que era suposto promover eficácia, eficiência, inovação e boa gestão dos recursos ao 

serviço de um desenvolvimento cujos motores são as próprias iniciativas nacionais e 

locais. Mas, a prática e seus resultados não corresponderam às teorias e suas 

expectativas. A liberalização da economia não soltou as energias de um 

empreendedorismo inovador e promotor de desenvolvimento, a nível local e no 

âmbito nacional. Vários fatores impeditivos tolhem ainda a libertação das energias: o 

ambiente de negócio desfavorável, a fraca tradição empresarial, as fraquezas do 

sistema financeiro, a ausência de visões integradas do desenvolvimento endógeno, etc.  

Em suma, a pandemia covid-19 sucedeu numa altura em que os indicadores sociais e 

económicos, na Guiné-Bissau, são desfavoráveis, por isso impõe-se a evidente 

necessidade de uma abordagem nova, integrada, enraizada nas realidades locais, 

promovida por agentes económicos entre os quais os jovens e as mulheres têm um 

papel de relevo a desempenhar por serem as camadas mais dinâmicas e inovadoras 

nas respostas que a sociedade guineense dá aos novos desafios que esta crise impõem. 

As PMEʹs – pequenas e médias empresas – poderiam desempenhar papel de extrema 

importância na geração de emprego e renda à economia guineense, quer para os 

empreendedores e empresários, quer para o crescimento do setor privado, assim 

como, para o desenvolvimento económico do país. Mas, se, de um lado, “os efeitos 

perversos da má gestão dos assuntos políticos e económicos aliados à fraca dinâmica 

do empresariado guineense obstaculizam as PMEʹs nacionais na sua nobre missão de 

criação de postos de trabalho e diminuição da pobreza”; doutro lado, a pandemia e as 
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suas incertezas de cura poderão piorar o dinamismo das PMEʹs que vinham 

enfrentando problemas acima mencionados. 

Segundo dados do Ministério da Economia e Finanças, disponibilizados pelo Centro 

de Formalização de Empresas (MEF/CFE) (2018) nos últimos sete anos (de 2011 a 2018), 

a Guiné-Bissau registrou 2.892 empresas formalizadas, sendo 2.678 no setor de 

comércio, 137 no setor de indústria e 77 empresas no setor de turismo. Em termos 

percentuais, nestes últimos sete anos o setor de comércio representou 92,60%, o setor 

de indústria, 4,74%, e o setor de turismo correspondeu a apenas 2,66% das empresas 

formalizadas.  

Percebe-se também por essas informações que a indústria representa o setor no qual o 

país mais necessite, talvez, no período atual, imprimir velocidade no ritmo de 

crescimento económico. Esse setor participou com apenas 4,74% de todas as empresas 

formalizadas na economia guineense durante sete anos. Observa-se uma grande 

presença, representando mesmo um domínio, de atividades comerciais. Isso parece 

coerente com a situação de baixo desempenho produtivo, repercutindo em elevados 

volumes de importações em relação às exportações: o terreno parece propício para o 

surgimento de um grande número de empresas no setor de comércio.  

Por conseguinte, espera-se que este estudo do IEADI – INSTITUTO DE ESTUDOS 

PARA O DESENVOLVIMENTO E INOVACAO possa servir de instrumentos aos 

decisores públicos, em prol do desenvolvimento social e económico dos nossos 

respetivos países. 
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Figura 2 - Guiné-Bissau: evolução das formalizações empresariais por setor (2011-2016) 

 

Fonte: Dados de pesquisa, MEF/CFE (2017). 
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